Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně
Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 426 811; fax: 547 230 140;
e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky: rrebbtj
V Rajhradě 10. 05. 2018
sp. zn.:
č. j.:
vyřizuje:
tel:

3153/17/Ca
3153/17/Ca-10
Ing. A. Chromá, Ph.D.
547 426 820

vypraveno dne:
• dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
rozhodl ve věci žádosti Obce Otmarov (IČ 004 88 259), se sídlem Otmarov 56, 664 57 p.
Měnín (dále jen „žadatel“) zastoupené na základě plné moci ze dne 25. 10. 2017 společností
AP INVESTING s.r.o. (IČ 607 12 121), se sídlem Palackého 12, 612 00 Brno (dále jen
„zástupce žadatele“), o zastavení řízení o umístění stavby „Otmarov – inženýrské sítě pro
lokalitu rodinných domů“ (dále jen „stavba“) na pozemcích p. č. 147/1 (ostatní plocha),
147/2 (ostatní plocha), 162 (ostatní plocha), 287 (ostatní plocha), 288 (trvalý travní
porost), 289 (orná půda) a 321 (trvalý travní porost) všechny v k. ú. Otmarov, podané dne
16. 04. 2018 takto:
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“), se správní řízení ve věci předmětné žádosti o vydání rozhodnutí o
umístění výše uvedené stavby na pozemcích p. č. 147/1 (ostatní plocha), 147/2 (ostatní
plocha), 162 (ostatní plocha), 287 (ostatní plocha), 288 (trvalý travní porost), 289 (orná půda)
a 321 (trvalý travní porost) všechny v k. ú. Otmarov z a s t a v u j e.
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Otmarov (IČ 004 88 259), se sídlem Otmarov 56, 664 57 p. Měnín
Odůvodnění
Stavební úřad obdržel dne 08. 12. 2017 žádost zástupce žadatele o rozhodnutí o umístění výše
uvedené stavby na pozemcích p. č. 147/1 (ostatní plocha), 147/2 (ostatní plocha), 162 (ostatní
plocha), 287 (ostatní plocha), 288 (trvalý travní porost), 289 (orná půda) a 321 (trvalý travní
porost) všechny v k. ú. Otmarov.
Dne 16. 04. 2018 však vzal žadatel svou žádost zpět.
K tomuto dni nastaly skutečnosti odůvodňující následný postup stavebního úřadu dle
ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Poučení
Proti tomuto usnesení se účastník řízení může dle ustanovení § 81, 82 a 83 správního řádu do
15 dnů od jeho doručení odvolat k Jihomoravskému krajskému úřadu odboru územního
plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu (MěÚ Rajhrad,
stavební úřad I. stupně, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad).
Odvolání musí být podáno v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu, a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. V odvolání se uvede, v jakém
rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Andrea C h r o m á, Ph.D.
vedoucí odboru stavebního
úřadu I. stupně Rajhrad

Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města Rajhrad a
zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Zveřejněno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obce Otmarov a
zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Zveřejněno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Usnesení se doručuje:
I. Jednotlivě (§ 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona a dotčené orgány):
1. žadatel:
Obec Otmarov, Otmarov 56, 664 57 p. Měnín
zástupce žadatele:
AP INVESTING s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno
2. vlastníci pozemků:
Obec Otmarov, Otmarov 56, 664 57 p. Měnín
Ludvík Ztratil, Otmarov 31, 664 57
Marie Ztratilová, Otmarov 31, 664 57
3. dotčené orgány:
HZS JmK, Štefánikova 32, 602 00 Brno
KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
MěÚ – OŽPSÚ, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
(územní plánování, vodoprávní úřad, ochrana půdního fondu)
MěÚ – OD, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
MO – OOÚZ, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno
(č. j.: 2273-893/2017)
Policie ČR DI, Kounicova 24, 611 32 Brno
II. Veřejnou vyhláškou (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona):
4. ostatní účastníci řízení identifikováni označením pozemku nebo stavby v k. ú. Otmarov:
291; 292; 293/1; 294; 295/1; 296/1; 296/2; 297/1; 298/4; 299/1; 300/1; 301/1; 302/1; 303/1;
304; 305; 306/1; 307; 308; 309/1; 310/3; 311/1; 312/2; 313; 314/1; 315/1; 316/1; 317; 318/1;
319; 320/3; 320/4; 320/5; 153/2; 150; 158/1; 158/2; 158/3; 158/4; 157/5 a 161
Obec Otmarov, Otmarov 56, 664 57 p. Měnín
5. správci inženýrských sítí a ostatní:
E.ON ČR, s.r.o., Husova 1, 695 42 Hodonín
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
VAS a.s., divize Brno, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
VIVO CONNECTION spol. s.r.o., Nádražní 1178/7, 664 56 Šlapanice
Obec Otmarov, Otmarov 56, 664 57 p. Měnín
Na vědomí:
+ MěÚ Rajhrad, stavební úřad I. stupně - spis – zde

